Torek, 5. 5.
MATEMATIKA – Računam do 100
Preberi naloge. V zvezek zapiši račun in odgovor.
1. Katero število je za 33 manjše od števila 54?
2. Učenci prvega in drugega razreda so imeli športni dan. V prvem razredu je 21
učencev, v drugem pa 27 učencev.
Koliko učencev je bilo na športnem dnevu?
3. Ana je visoka 99 cm, Nina je 8 cm nižja.
Kaj lahko izračunaš?
4. V vlaku se je peljalo 22 potnikov. Na prvi postaji je vstopilo 21 potnikov, na drugi
postaji pa sta vstopila 2 potnika več kot na prvi.
Koliko potnikov se pelje sedaj na vlaku?
5. Peter ima 23 znamk, Jure ima 3 znamke manj kot Peter, Sonja pa 2 več kot
Peter. Koliko znamk ima vsak otrok? Lahko še kaj izračunaš?
Reši naloge na strani 29 – v zvezek zapiši samo rezultate.

SLOVENŠČINA – Predlogi
Bodi pozoren na modre besede. Rečemo jim PREDLOGI.
Preberi in naredi! Zraven glasno govori, kaj delaš.

PRAVILO
Svinčnik položim v predal. Vzamem svinčnik iz predala.
Dam peresnico v torbo. Vzamem peresnico iz torbe.

V

IZ

Izberi še dva predmeta in ponovi vajo. Uporabil si V in IZ.
Odložim svinčnik na stol. Vzamem svinčnik s stola.
Dam peresnico na mizo. Vzamem peresnico z mize.

NA

Izberi še dva predmeta in ponovi vajo. Uporabil si NA in S/Z.
Zdaj pa odpri oranžen delovni zvezek na strani 62.

S/Z

Opazuj ilustracije – v vrsti. Preberi povedi pod ilustracijama v vsaki vrsti. Opazuj,
če so uporabljene besede po PRAVILU:

V in IZ

NA in S/Z

Zdaj pa reši naloge na strani 63 – pomagaj si s PRAVILOM!!

SLOVENŠČINA – Pisane črke
Oglej si pisano abecedo in jo preberi.
Črke prepiši v zvezek.

Povedi prepiši v zvezek.

GLASBENA UMETNOST – Orffova glasbila

V šoli smo že spoznali kar nekaj Orffovih glasbil. Nanje smo tudi igrali.
Da si malce osvežiš spomnim, si naprej oglej video, ki ga je pripravila učiteljica druge
šole, gospa Tanja Godec.
https://www.youtube.com/watch?v=C1A-_6ljnHg

Sedaj si dobro oglej sličice spodnjih glasbil. Jih znaš poimenovati? Pomagaj si s
spodnjimi besedami.

